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Vaikų sveikatos analizės aprašymas (1)

• Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš statistinės 

apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, 

patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. 

įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a 

„Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 3-38). 

• LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-313 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” (Žin., 2010, Nr. 50-2454) 

94 punkte nurodyta, kad priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais 

metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas.



Vaikų sveikatos analizės aprašymas (2)

• Vaikų sveikatos statistinė analizė buvo atlikta iš 

Vaiko sveikatos pažymėjimų, kurie buvo pristatyti 

į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

• Duomenų suvedimui ir apdorojimui naudota 

elektroninė sveikatos biurų stebėsenos programa 

,,SB sistema“.



Vaikų sveikatos analizės rezultatų svarba

Kasmetinių vaikų profilaktinių patikrinimų 

duomenys reikalingi kryptingai planuoti ir 

įgyvendinti sveikatos priežiūrą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 

organizuoti tikslesnes sveikatos stiprinimo 

priemones, susijusias su ligų ir traumų 

profilaktika.



Visiškai sveiki vaikai



Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Visiškai sveikų vaikų dalis 2019–2020 m. m. (proc.)

2019–2020 m. m.

Bendras – 13,4 proc. 
Lopšelis – 20 proc.

Darželis – 9,5 proc.

Priešmokyklinė – 15,4 proc.



Kūno masės indeksas 

(toliau – KMI)



Pasitikrinusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal KMI ir ugdymo 

grupes 2019-2020 m.m. (proc.)
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Fizinio lavinimo grupės



Pasitikrinusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo 

grupes 2019-2020 m. m. (proc.)
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Augimo įvertinimas



Pasitikrinusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal augimo 

įvertinimą ir ugdymo grupes 2019-2020 m.m. (proc.)
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SVEIKATOS SUTRIKIMAI IR 

LIGOS
BENDRIEJI DUOMENYS



Vaikų dalis, turinti tam tikrų ligų ar sutrikimų 2019–2020m. m. (proc.)
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DOMINUOJANTYS SVEIKATOS 

SUTRIKIMAI



REGOS SUTRIKIMAI



Regos sutrikimų struktūra 2019–2020 m. m. (proc.)
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SIMPTOMAI, PAKITIMAI IR 

NENORMALŪS KLINIKINIAI 

RADINIAI



Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai 

radiniai 2019–2020 m. m. (proc.)
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ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS



Įgimtų formavimosi ydų struktūra 2019–2020 m. m. (proc.)
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KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS



Kvėpavimo sistemos ligų struktūra 2019–2020 m. m. (proc.)
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SVEIKATOS SUTRIKIMAI IR 

LIGOS

PAGAL VAIKŲ UGDYMO GRUPES



Lopšelio grupės vaikų dalis, turinti tam tikrų ligų ar 

sutrikimų 2019–2020 m. m. (proc.)
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šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Lopšelio grupės vaikų sutrikimai ir ligos 2019–2020 m. m. (proc.) 

Regėjimo sutrikimai 
(55proc.)

• Toliaregystė (100 proc.)

Simptomai, požymiai ir 
nenormalūs klinikiniai 
bei laboratoriniai 
radiniai (16 proc.)

• Gėrybiniai ir 
nepatologiniai širdies 
ūžesiai (100 proc.)

Įgimtos formavimosi ydos 

(29proc.)

• Atvira arba išlikusi ovalioji 
anga (88,9 proc.)

• Į vidų šleiva pėda (11,1 
proc.)



Darželio grupės vaikų dalis, turinti tam tikrų ligų ar 

sutrikimų 2019–2020 m. m. (proc.)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai radiniai

Piktybiniai navikai

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Įgimtos formavimosi ydos

Odos ir jos priedų ligos

Kraujo ir kraujodaros ligos

Skeleto-raumenų sistemos ligos

Endokrininė sistema

Urogenitalinė sistema

Virškinimo sistema

Nervų sistemos ligos

Kvėpavimo sistemos ligos

Kraujotakos sistemos ligos

Regėjimo sutrikimai

Klausos sutrikimai

40

0

19,5

19,5

5,1

0

2,5

0

0,8

0,8

0

11

2,5

74,5

0



Darželio grupės vaikų sutrikimai ir ligos 2019–2020 m. m. (proc.) 

• Toliaregystė  (92,5 proc.)

• Žvairumas (2,1 proc.)

• Astigmatizmas(2,1 proc.)

• Kiti sutrikimai (3,3 proc.)

Regėjimo sutrikimai 

(49,5 proc.)

• Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai (89,4 proc.)

• Kiti (paralyžinė eisena, širdies ūžesiai, kiti ir nepatikslinti kalbos
sutrikimai ir pan.) (10,6 proc.)

Simptomai, požymiai ir 
nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai (24,7 
proc.)

• Atvira arba išlikusi ovalinė anga (75 proc.)

• Prieširdžių pertvaros defektai (8,3 proc.)

• Kiti sutrikimai (16,7 proc.)

Įgimtos formavimosi ydos 

(12,6 proc.)

• Kalbos išraiškos sutrikimas (32 proc.)

• Specifinis kalbos artikuliacijos sutrikimas (16 proc.)

• Kiti kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimai (12 proc.)

• Kiti sutrikimai (40 proc.)

Psichikos ir elgesio sutrikimai
(13,2 proc.)



Priešmokyklinės grupės vaikų dalis, turinti tam tikrų ligų ar 

sutrikimų 2019–2020 m. m. (proc.)
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Priešmokyklinės grupės vaikų sutrikimai ir ligos 2019–2020 m. m. (proc.) 

• Toliaregystė (100 proc.)
Regėjimo sutrikimai

(42,4 proc.)

• Gėrybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai (100 proc.)

Simptomai, požymiai ir 
nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai (30,5 
proc.)

• Atvira arba išlikusi ovalioji anga (50 proc.)

• Kiti sutrikimai (įgimtas aortos vožtuvo nesandarumas, Įduba 
krūtinėje ir kt.) (50 proc. )

Įgimtos formavimosi ydos 

(10,2 proc. )  

• Nepatikslintas kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimas( 50 proc.)

• Kiti sutrikimai ( kalbos išraiškos sutrikimas ir kt.) (50 proc.)

Psichikos ir elgesio sutrikimai

(10,2 proc.)

• Alerginis rinitas (50 proc.)

• Adenoidų hipertrofija (25 proc.) 

• Alerginė astma (25 proc.) 

Kvėpavimo sistemos ligos

(6,7 proc.)



Apibendrinimas (1)

• 2019-2020 m. m. profilaktiškai sveikatą pasitikrino 100 proc. vaikų. 

• 2019-2020 m. m. iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 187 vaikų visiškai sveiki 

13,4 proc.

• 2019-2020 m.  m.  (70 proc.) turėjo regėjimo sutrikimų. Diagnozuotų regėjimo 

sutrikimų struktūroje dominuoja toliaregystė (94,8 proc.).

• 2019-2020 m. m. (37,4 proc.) turėjo simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių 

bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur. Diagnozuotų šios sveikatos 

sutrikimų grupės struktūroje dominuoja gėrybiniai ir nepatologiniai širdies 

ūžesiai – (93 proc.).



Apibendrinimas (2)

• 2019-2020 m. m.  (20,3 proc.) profilaktiškai sveikatą pasitikrinęs vaikas turėjo 

įgimtų formavimosi ydų. Diagnozuotų įgimtų formavimosi ydų struktūroje 

dominuoja atvira arba išlikusi ovalinė anga (74,4 proc.)

• 2019-2020 m. m.  per mažą svorį turėjo 76 vaikai , antsvorį 2 vaikai.

• 2019-2020 m. m. (98 proc.) vaikų fizinio ugdymo veikloje dalyvauja 

pagrindinėje grupėje.



Rekomendacijos

• Tikslinga vaikų tėvus įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklas – organizuoti ir 

vykdyti mokymus, apimančius aiškią, išsamią ir patikimą informaciją apie 

mitybą, fizinį aktyvumą bei kitas aktualias temas skirtas sveikatos stiprinimui.

• Būtina vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį 

skiriant regos sutrikimų profilaktikai: tinkamai aplinkai (žaidimų vieta, sėdėjimo 

poza, apšvietimas, laiko leidimas prie kompiuterio ir televizoriaus), poilsiui (akių 

mankštelės), pilnavertei mitybai bei profilaktiniam regėjimo tikrinimui. 

• Mažinti gyvensenos rizikos veiksnius, kurie sąlygotų kvėpavimo sistemos ligas, 

didelį dėmesį skiriant profilaktikai (tinkama higiena, mityba, fizinis aktyvumas 

darbo–poilsio režimas).



www.facebook.com/biuras

Taikos pr. 76, LT – 93200 Klaipėda

Tel. (8 46) 23 47 96

El. paštas: visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt

Klaipėdos sveikatos biuras

www.sveikatosbiuras.lt


